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BundersInfo  4  Corona          17 september 2020 

   

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Deze BundersInfo staat vooral in het teken van nieuwe informatie en aanpassing van Corona-afspraken binnen onze 

school zowel als Stichting BOOM. 

Als eerste laat ik u graag de brief van onze bestuurder Jeroen Zeeuwen lezen. Daarna volgt een toelichting op de 

betekenis daarvan voor De Bunders. 

 

 

 

Oisterwijk, 15 september 2020 

Betreft: Update gevolgen Corona-situatie 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en collega’s, 

 

Het schooljaar is gestart en gelukkig zijn we in eerste instantie goed gestart. Bij de start van het nieuwe schooljaar 

waren er bijna geen collega’s en kinderen geveld door het virus, waren er bijna geen gezinnen die zich aan een 

quarantaine moesten houden en viel het aantal collega’s en gezinnen dat in afwachting was van testresultaten enorm 

mee.  

 

Toch zien we snel de druk op het onderwijs toenemen. Deze tijd, het najaar, kenmerkt zich toch al door hier en daar 

een snotneus, of wat hoofdpijn, maar voorheen was het niet meer dan normaal dan dat je bij wat klachten gewoon 

naar school ging of je nu kind of leraar bent. Al dan niet met de steun van een paracetamolletje…  

 

De richtlijnen vanuit GGD en RIVM zijn nu duidelijk anders: bij klachten, zoals een snotneus en/of koorts, blijf je thuis. 

Dat geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Een neusverkoudheid en koorts zijn aanleiding om je te laten 

testen en ook door een contactonderzoek van de GGD, kan er zomaar een sprake zijn van een verplichte quarantaine.  

 

Zoals u ook in de media heeft kunnen lezen, neemt het aantal Coronapatiënten toe. Gelukkig is deze week het besluit 

genomen dat leerkrachten met voorrang getest worden en krijgen ze z.s.m. de uitslag. Op deze manier hopen we de 

uitval van leerkrachten tot een minimum te kunnen beperken.   

 

Helaas is in de afgelopen periode het lerarentekort niet afgenomen. Nog steeds kampen we met een personeelstekort. 

Gelukkig niet op de vaste (formatie)plekken, maar als het gaat om het vervangen van afwezige leerkrachten dan zijn 

er bijna geen vervangers te vinden.  

 

Onze scholen zullen er de komende tijd alles aan doen om het onderwijs te continueren. We ontkomen er echter niet 

aan om soms organisatorische aanpassingen te doen. Dat kan door het onderwijs op afstand vorm te geven en in het 

uiterste geval kan het zo zijn dat er voor een klas geen onderwijs mogelijk is. Communicatie hierover verloopt via de 

school. 

 

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en mocht er aanleiding zijn tot aanvullende maatregelen dan 

houden we u op de hoogte. We hopen allemaal dat er snel een tijd aanbreekt waarin Corona minder bepalend is voor 

ons dagelijks leven. Niemand weet hoelang dit nog gaat duren, maar tot die tijd hopen we op uw begrip, uw vertrouwen 

en uw constructieve bijdrage om er samen het beste van te maken.  

 

Met hartelijke groet,  

 

Jeroen Zeeuwen  

Bestuurder Stg. BOOM 
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Situatie op De Bunders: 

 

De afgelopen weken zijn al enkele leerkrachten getest en allen negatief bevonden. Gelukkig maar. 

Momenteel/deze week zijn drie leerkrachten alsmede gymleraar Stefan thuis en in afwachting van test en uitslag.  

Voor hem kwamen deze week een aantal verschillende vervangers. 

Voor onze eigen leerkrachten hebben wij hun afwezigheid intern opgevangen. Soms verdelen wij dan kinderen, soms 

is er een invaller beschikbaar via de vervangingspool en soms verschuiven wij intern leerkrachten naar andere 

groepen. Onderwijsassistenten en studenten kunnen daar ook een rol in spelen. 

Kortweg: wij bekijken de mogelijkheden van de dag om de vervanging te regelen. Soms zit daar maar een uur 

tussen: ziekmeldingen vinden namelijk plaats ’s morgens om 07.00 uur. 

 

Kunnen wij geen oplossing bedenken voor die dag, dan zijn wij genoodzaakt de lessen voor die dag te annuleren en u 

te laten weten dat er geen vervanging mogelijk is en kinderen thuis kunnen blijven. Wij laten u dat weten via  

SchouderCom app. Het uitgangspunt is om dat niet te laten gebeuren, maar wanneer meerdere leerkrachten niet 

kunnen werken, raken ook de interne oplossingen snel uitgeput. 

 

Mocht de situatie van ‘geen onderwijs deze dag’ langer dan een dag duren, dan zullen wij inzetten op digitale lessen 

via Microsoft Teams of anderszins. Dat is mede afhankelijk van de mogelijkheden van de afwezige collega. Zit deze te 

wachten op testen of uitslagen, dan is hij of zij gemakkelijker inzetbaar dan dat er een ‘griep en in bed uitzieken’-

situatie is. U mag van ons aannemen dat wij niets liever willen dan werken met uw kind zoals ons onderwijs bedoeld 

is en in de vertrouwde omgeving van alle dag. Het virus zal ons echter voor extra uitdagingen stellen -ook en juist in 

de komende herfstperiode, waar verkoudheid en griep op de loer liggen. 

 

Kinderen individueel ziek; verschijnselen bij u thuis:  

bron RIVM-protocol 1 september 2020. 

 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. 

Op De Bunders waar ook leerjaar 3 is gekoppeld aan 1 en 2, geldt de leeftijdsgrens: kinderen tot 6 jaar. 
behalve:  

• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  

• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  

dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

 

 Voor leerlingen vanaf 6 jaar geldt dat zij thuisblijven:  

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,  

  lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).  

• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Voor meer 

  informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

 

Verschijnselen op school 

Zien wij de Covid-19 verschijnselen op school, dan bellen wij u op en vragen u uw kind op te halen. Het kan dan ook 

niet naar de Opvang/BSO, voor zover u daar een afspraak mee heeft. 

Wij hebben inmiddels ook een thermometer op school (infrarood te meten op het voorhoofd) die ons een indicatie 

kan geven, samen met de geconstateerde verschijnselen. 

 

Corona in uw gezin 

• Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken.  
• De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 

meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels 
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft 

de leerling ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de 

opvang.  
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet 

de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die 
persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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Voortgangsgesprekken ronde 1 

In de week van 12 oktober en de twee weken na de herfstvakantie houden wij de eerste ronde Voortgangs-

gesprekken met uw kind en u. De gesprekken staan in het teken van Welbevinden en Betrokkenheid; uw kind vertelt 

over zijn/haar werkmap en samen kijken we terug naar de afspraken uit het laatste Voortgangsgesprek.  

Ook kijken we met u waar uw kind nu ongeveer staat met betrekking tot de leerstof. Dat blijft ‘ongeveer’ omdat de 

reguliere toetsen(Prestaties) als gebruikelijk pas in februari en juni op de kalender staan. Dan worden ook de 

Competenties en Prestaties dus in de volle breedte besproken. 

 

Voor de fysieke gesprekken op school hanteren wij de RIVM-richtlijnen m.b.t. hygiëne en veiligheid en rekenen we 

ook op uw eigen verantwoordelijkheid die in acht te nemen. 

 

 

Halen en brengen/afstand houden 

 

In een vorige BundersInfo vroeg ik hier uw aandacht voor. Bij halen en brengen zien wij 

 ’s morgens en ’s middags geregeld situaties waarbij de 1,5 meter niet in acht wordt gehouden. 

Inmiddels is meer ruimte gecreëerd op het verhoogde wegdekvlak Bundersstraat/Frans 

Halsstraat. Er staat daar nu een extra afzettingsbord, zodat de vrije doorgang groter is en 

daarmee de veiligheid voor u en de kinderen. 

Aan u de vraag om de gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid -verkeer en gezondheid van 

ons allen-, op u te nemen. 

 

 

 

Tot slot: 

Er zal nog heel wat water door De Leye stromen, voordat wij grip hebben op deze pandemie. 

Met elkaar kunnen we zo goed als mogelijk omgaan met uitgegane adviezen en richtlijnen in het belang van ieder die 

met onze school verbonden is én in het belang van ieders thuis- en familiesituatie. 

 

Ik wens ons met elkaar een ‘Corona-vrij blijven’ op De Bunders toe, te beginnen vandaag en de komende 

herfstperiode. 

Laten we elkaar daarbij helpen. 

 

 

Met hartelijke groet,  

mede namens ons team, 

 

Gerard Molenkamp, 

schoolleider. 


